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Hensalão 

Um dos advogados que defendem o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, Luiz Egami, visitou seu 
cliente no presidio da Papuda nesta terça-feira e, ao sair do encontro, mostrou à imprensa uma carta 
que, segundo ele, foi escrita por Delúbio. José Genoino e José Dirceu. A carta está assinada pelos 
três, mas o advogado não quis dizer de quem é a letra no bilhete. No texto, os três petistas escrevem 
que querem "respeito à lei". Disseram também que não aceitam "humilhação" e preferem o "risco e a ^ ' -. *■ |30E * !:' 
dignidade da luta". Delúbio, Genoino e Dirceu estão detidos em um setor do presídio reservado para fc - 
presos que cumprem pena em regime semiaberto. Na última sexta-feira (15), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim 
Barbosa, emitiu mandados de prisão para 12 réus condenados no processo do mensalão, entre eles os três petistas. Dirceu e Genoino se 
entregaram à polícia ainda na sexta, em São Paulo. Delúbio se entregou no sábado, em Brasília. Os condenados presos foram transferidos 
para a capital federal no fim de semana e, nos primeiros dias na Papuda, ficaram em celas que não eram as do semiaberto, o que gerou 
protestos das defesas dos réus que foram condenados a esse tipo de regime de prisão, como é o caso dos três petistas. Nesta segunda, 
após analisar as ordens de prisão emitidas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal 
determinou que aqueles que tinham direito ao semiaberto deveriam ir para o setor reservado para esse tipo de regime. 

POPULAR 

Piscina perigosa 

A palavra piscina te faz pensar em um dia ensola- 
rado nas águas calmas e cristalinas do quintal ou 
do clube? A Devirs Pool, ou "piscina do diabo", não 
é exatamente assim tão relaxante. Trata-se de um 
pequeno lago natural que se forma no topo das 
Cataratas Vitória, na fronteira entre Zâmbia e Zim- 
bábue. Ela fica a incríveis 108 m de altura. Turistas 
muito corajosos chegam até a beirada da queda, 
onde é possível admirar a vista estonteante. O local, 
no entanto, é tido como perigoso por muitos, já que 
a correnteza pode ser muito forte. Uma opção re- 
lativamente mais segura é fazer o passeio do hotel 

Tongabezi, que conta com guias experientes e só funciona quando as condições da água são ideais, 
normalmente entre setembro e dezembro. As Cataratas Vitória ocupam cerca de 1,5 km de extensão 
e têm altura máxima de 128 m. Os locais a chamam de Mosi-oa-Tunya, que quer dizer "fumaça que 
troveja". É considerada Patrimônio da Humanidade da Unesco. 
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Compulsão 

Doença grave 

O laudo do IML (Instituto Médico Legal) sobre 
a saúde do ex-presidente do PT José Genoi- 
no conclui que ele é "paciente com doença 
grave, crônica e agudizada, que necessita 
de cuidados específicos, medicamentosos e 
gerais". O documento de três páginas afirma 
ainda que é necessário controle periódico por 
exame de sangue, "dieta hipossódica" (regime 
alimentar em que se reduz o consumo de sal) 
e adequada aos medicamentos utilizados por 
ele. Segundo o laudo, Genoino precisa ainda 
de avaliação médica cardiológica especializa- 
da regularmente. A defesa de Genoino tenta 
fazer com o que o petista possa, em função 
da saúde, cumprir em regime domiciliar sua 
pena de quatro anos e oito meses pelo crime 
de corrupção. 

O 

Os pais de um menino de quase dois anos de idade temem pela vida do filho após descobrirem que 
a criança sofre de uma doertça genética rara. Geezer Buxton foi diagnosticado com a síndrome de 
Prader-Willi (PWS). Isso significa que a criança pode comer compulsivamente e não tem capacidade 
de perceber quando está saciado. Aqueles que sofrem de PWS geralmente apresentam obsessão por 
comida, que começa antes dos seis anos. Além de ter um apetite insaciável, portadores da síndrome 
também podem ter um desenvolvimento físico e emocional lento, bem como dificuldades de aprendi- 
zagem. A condição afeta um em cada 15 mil crianças nascidas na Inglaterra a cada ano. Geezer - em 
homenagem ao baixista do Black Sabbath - foi diagnosticado com PWS quando tinha três semanas de 
vida. E, embora ele esteja fazendo um bom progresso, ele ainda não fala e só recentemente começou 
a engatinhar. Os pais do menino, Michelle Sargeant, 43, e Craig Buxton, 39 anos, estão preocupados 
com o futuro do filho porque, segundo eles, a criança não poderá ser capaz de viver uma vida inde- 
pendente. "Depois de descobrir sobre sua condição, eu fui falar com outros pais sobre a doença, eles 
me contaram suas histórias, como ter que esconder os alimentos dos filhos, e também relataram que 
eles podem comer coisas estranhas, como sabonete, pedras, pedaços de parede", disse Michelle. "É 
assustador pensar nele sozinho, porque ele poderia um dia comer tanto a ponto de causar rupturas de 
estômago. Ele poderia comer até morrer", completa a mãe que trabalha como enfermeira. No entanto, 
mesmo com medo, os pais da criança têm esperanças e esperam que os estudos sobre a doença 
possam revelar tratamentos para os portadores da síndrome. 

COLUNA DO SANCHES 

"PARA SEMPRE..." 
(Carta de Célia Maria Noronha, odontóloga de Im- 

peratriz, ao filho de 29 anos falecido em São Paulo. Al- 
berto de Andrade Noronha Neto era um jovem médico 
imperatrizense, que morreu em acidente automobilísti- 
co quando saía para atender chamado de um paciente 
e para fazer plantão em posto de saúde no municípb 
de São José do Rio Preto - SP Mais detalhes na edi- 
ção de ontem. A mensagem abaixo foi enviada com 
exclusividade para a coluna.) 

"Quando soubemos que você iria nascer as nossas 
vidas foram iluminadas por um brilho de luz. 

Você nasceu no dia 03 de maio de 1982 no Hospi- 
tal São Rafael em Imperatriz -MA. 

A cada momento de sua vida... a cada sorriso... a 
cada descoberta... éramos inundados de alegria !!! 

Você sempre foi um menino esperto, inteligente, 
desde pequeno já tinha espírito de liderança... e já fa- 
lava que queria ser Médico! Quantas alegrias Você nos 
deu, no Colégio, no Judô, na Natação, no Volleybol, era 
fanático não perdia um jogo do Brasil, e nos estudos. 
Começou a fazer o curso de inglês desde pequeno... 

Você se tornou um adolescente e a busca de novos 
conhecimentos o foi levando para a sua independên- 
cia. A vontade de conquistar seu espaço foi nos distan- 
ciando fisicamente de quem amávamos incondicional- 
mente... mas Você sempre foi e é presente em nossas 
vida... 

Foram muitas lutas, vitórias, derrotas, mas meu 
menino foi vencendo uma a uma, sempre com o mes- 
mo ideal... estudar... aprender línguas (fez italiano, 
alemão), queria conhecer o mundo, queria viver tudo. 
e sempre tinha tempo pra tudo. Seu pai dizia; " - O 
Alberto está sempre pronto!" 

Fez 4 anos de cursinho para conseguir entrar na 
tão sonhada e idealizada Universidade Estadual de 
Medicina do Pará. Foi um estudante responsável, de- 
dicado e estudioso. Sempre foi um menino que nunca 
cobrava nada de nós, sabia das nossas dificuldades e 
sempre entendeu... Um menino sempre alegre, aten- 
cioso, pronto para ouvir os amigos... Amigos... quantos 
amigos ele conquistou!!! Quantas alegrias!!! Sua vida 

era se preocupar se alguém estava precisando dele... 
A sua formatura foi maravilhosa e inesquecível!!! 

Como você estava feliz por mais essa meta conquista- 
da com tanta bravura!... Só DEUS sabe tudo o que ele 
precisou passar para chegar até onde chegou . 

Foi convocado e serviu a Marinha do Brasil por um 
ano e saiu com 2o Tenente... Viveu tudo intensamente, 
novas culturas, novas realidades, novos conhecimen- 
tos, novas vidas salvas... 

Ficaram prontos os álbuns de formatura... lindos... 
e muito caros também. Ele me disse: ° - Pode deixar 
que eu vou pagar todos." Eu lhe disse:" - É muito caro, 
escolhe algumas fotos..." Mas ele insistiu e ficou com 
todas. Mal sabia eu que seriam minha herança... Esses 
álbuns, que foram do dia mais feliz do meu filho, ...eram 
para mim!!! 

Em abril de 2011 se mudou para São José do Rio 
Preto, onde foi morar com seus irmãos, o João Luiz 
terminando o curso de Direito e Lívia fazendo faculda- 
de de Publicidade, perto da nossa cidade natal, José 
Bonifácio - SP. Primeiro queria fazer Urologia, logo no 
início da faculdade e começou a participar ativamente 
de cursos, pesquisas, e se tornou amigo de um Profes- 
sor de Urologia da Universidade Federal do Pará, que 
mais tarde se tomou seu melhor amigo, confidente... 
Dr. Júlio Bernardes. Por motivos que não conseguimos 
entender, resolveu mudar de Residência [médica] para 
Psiquiatria, depois que veio para aqui, mas logo procu- 
rando trabalho num Posto de Saúde de PSF em Talha- 
do, 15 km de São José do Rio Preto. Lá já estava sendo 
reconhecido como Médico da família, foram 8 meses... 

Começou a fazer um Curso de Teologia e se dedi- 
car bastante na ajuda ao próximo, mudando até alguns 
valores, principalmente financeiros. Sua vida começou 
a se modificar... Estava procurando se aproximar mais 
das coisas de Deus... No finai do ano. prestando a pro- 
va de Residência Médica, pediu dispensa no Posto e 
estava cumprindo o aviso prévio. 

Veio para Imperatriz de carro dia 15/12 /2011 trazer 
seus irmãos e voltar, pois tinha que trabalhar no Posto 
de Saúde de Talhado. Não passaríamos o Natal jun- 
tos... Passamos 2 dias juntos, família reunida, vivendo 
tudo intensamente, sem compreender as razões, sem 

Edmilson Sanches 

entender os porquês... Somente DEUS sabia... 
Ele se despediu de nós e voltou de avião para São 

José do Rio Preto - SP no domingo. Na 5a-feira, dia 22 
de dezembro de 2011, indo para o trabalho de carro, 
me passou uma mensagem do celular pelo meu aniver- 
sário às 7h27...: "Minha mãe querida, acordei pensan- 
do no dia especial de hoje. Que Deus conceda a graça 
do perdão no seu coração. Amo todos Vocês. Para 
sempre em meu coração. Saudades. PARABÉNS!!!". 
...E segundos depois aconteceu o acidente fatal... 

Quando menos esperávamos Deus levava quem 
mais amávamos... 

Nossos sonhos caem por terra... tudo sem explica- 
ção... sem entendimento... 

Ávida do meu filho Alberto se foi... 
E a resposta para essa dor??? DEUS e o tempo... 
A culpa é da vida. que possui inicio, meio e fim... 
E no final a saudade de um ser maravilhoso que 

DEUS nos emprestou por um tempo, para que apren- 
dêssemos com ele tudo de bom que ele podia nos en- 
sinar... 

Em janeiro de 2012 recebemos o resultado do exa- 
me de Residência de Psiquiatria da Fundação Carlos 
Chagas em São Paulo... ele tinha sido aprovado!!! Mes- 
mo não estando mais aqui continuou nos enchendo de 
orgulho... 

Agradeço a DEUS os 29 anos e 7 meses que tive 
meu filho comigo... Hoje ele faz parte do meu coração!!! 
Mas nos encontraremos na eternidade... Nossa vida 
conquista ANJOS!!! O nosso é o mais Lindo Anjo de 
Luz!!! 

O Posto de Saúde de Talhado fez um abaixo-as- 
sinado pedindo para colocar o nome dele no Posto. E 
isso se concretizou... 

O Posto de Saúde do Distrito de Talhado agora será 
"DR. ALBERTO DE ANDRADE NORONHA NETO". 

Obrigado pela homenagem, à população, aos ami- 
gos, que ajudaram para que tudo isso se tomasse re- 
alidade... 

DEUS abençoe a todos!!! 
Hoje o Alberto está mais presente em nossas vidas 

e dentro do meu coração... para sempre... sempre... 
sempre..." (CÉLIA MARIA NORONHA, Imperatriz - MA) 

CONTATOS: esanches@jupiter.com.br • Facebook • Caixa Postal 61 - 65900-970 - Imperatriz - MA 
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O vereador João Francisco Silva 
(PRB), ao utilizar nessa terça-feira 
(19) a tribuna "Freitas Filho", sur- 
preendeu mais uma vez os colegas 
vereadores, jornalistas e a comuni- 
dade que assistia na galeria à ses- 
são ordinária da Câmara Municipal 
de Imperatriz. Silva, que anunciou 
o desligamento da bancada de sus- 
tentação do governo Madeira, recla- 
mou da falta de preocupação dos 
colegas de bancada e disse que de 
agora em diante será um "vereador 
independente". "Eu não sou parente 
do prefeito, não sou companheiro 
político dele (Madeira), não perten- 
ço ao grupo político dele e nunca 
tive no partido do prefeito", dispa- 
rou. O vereador sustenta ainda que 
o prefeito Madeira não integra o roll 
de seus amigos íntimos, e assinala 
que durante o período da campanha 
eleitoral conseguiu se eleger sem 
ajuda do prefeito. "Sou, a partir de 
hoje (terça-feira, 19), um vereador 
independente, pois não pertenço 
a grupo de oposição e nem de si- 
tuação", afirmou ele, que votará, de 
agora em diante, de maneira isola- 
da. "Não sou do grupo do prefeito 
Sebastião Madeira, sou indepen- 
dente", reitera. O parlamentar, que 
mandou um recado, disse que vo- 
tará de acordo com sua vontade, 
ou seja, se achar conveniente votar 
contra, votará; "Ninguém vai me co- 
mandar, exceto o povo". 

- COMISSÃO RECOMPOSTA 
O vereador Francisco Rodrigues da 
Costa (Chiquim da Diferro - PR) é 
o novo presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação 
da Câmara de Vereadores de Im- 
peratriz. A comissão também teve 
mais quatro alterações: a vice-pre- 
sidência da comissão ficou com a 
vereadora Fátima Avelino (PMDB), 
o segundo vice-presidente passa a 
ser o parlamentar Carlos Hermes 
(PCdoB) e o primeiro e segundo 
suplentes são os vereadores Rai- 
mundo Roma (PSL) e José Carlos 
(PTB). A recomposição da comis- 
são se deu depois das renúncias 
dos vereadores João Silva (PRB), 
então presidente, e Weudson dos 
Santos (Eudes - PTdoB) vice-pre- 
sidente. A comissão é responsável 
pela avaliação dos projetos dos po- 
deres Legislativo e Executivo, a fim 
de saber se é constitucional ou não, 
e depois encaminhar para as de- 
mais comissões. 

- MULHERES MIL 
O Programa Mulheres Mil do gover- 
no federal, desenvolvido em Impe- 
ratriz pelo Instituto Federal do Ma- 
ranhão (IFMA), realiza a formatura 
de 83 mulheres do curso de Aca- 
bamento em Pintura. A solenidade 
ocorre nesta quarta-feira (20), no 
auditório Conceição Alvarenga, no 
campus do IFMA em Imperatriz. O 
curso começou no início do mês 
de agosto e teve duração de três 
meses, totalizando 200 horas/aula. 
Foram abertas 100 vagas, destas 
83 mulheres concluíram o curso. 
Cada aluna recebeu uma bolsa- 
-auxílio de R$ 150 para ajudar nos 
estudos. Segundo um dos coorde- 
nadores do curso, José Dioclides 
Goes, o programa vai continuar em 
Imperatriz, mas ainda não tem defi- 
nido qual será o próximo curso. 
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►TOP BRASIL MARKETING 

Ceifai 

12a edição premia melhores empresas de Imperatriz 

Welbert Queiroz 

Em sua 12a edição, a Top Brasil Marke- 
ting 2013, nesta sexta-feira (22), realiza 
solenidade de premiações às empresas 

e profissionais liberais de Imperatriz. Este ano, 
com o tema "Reconhecendo o talento de quem é 
destaque", o evento contará com 88 premiações. 

Segundo Aluisio Alves Bandeira, diretor 
executivo da Top Brasil Marketing Empresa- 
rial, o prêmio é baseado em uma pesquisa fei- 
ta com a população, avaliando as empresas 
que têm se destacado na comunidade e for- 
necido retorno para a mesma. "Fizemos uma 
pesquisa para descobrir quais as empresas e 
profissionais liberais que estão em destaque 
nesse momento pelo trabalho que estão rea- 
lizando na cidade. Essa pesquisa é feita com 
a população, nas ruas, e as empresas que se 
destacam recebem uma premiação". 

A solenidade acontecerá às 20h30, no 

Colonial Eventos. "O evento será realizado 
depois de amanhã, lá no Colonial Eventos, a 
partir das 20h30, onde estaremos entregan- 
do o troféu e certificado para as empresas e 
profissionais participantes do evento. Teremos 
ainda a presença de autoridades que também 
farão a entrega das premiações", confirma Alu- 
isio Bandeira. 

Ele anuncia que o evento contará também 
com uma palestra sobre empreendedorismo 
ministrada por representante do Sebrae. "Fo- 
ram ouvidas mais de 600 pessoas na amostra. 
Inclusive, o jornal também estará recebendo 
essa premiação, pois vocês deram um voo, 
e ainda teremos empresas como o Armazém 
Paraíba, Ademar Mariano, profissionais libe- 
rais, entre outras que têm se destacado e têm 
sido de grande relevância na cidade". 

"Depois da entrega será servido o coquetel 
para todos os convidados acompanhado de 
música ao vivo", convida Aluisio bandeira. 
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Vêm aí os destaques empresariais 2013 

Tocantins: Governo do Estado implanta 

ações que fortalecem a agricultura familiar 

Uma das principais fontes de alimentos na 
mesa dos tocantinenses, a agricultura familiar 
é responsável por 70% do abastecimento ali- 
mentar no Tocantins com produtos como arroz, 
mandioca, milho e leite. Através de políticas de 
incentivo, o Governo do Estado visa fortalecer 
o setor e fomentar a produção entre agriculto- 
res familiares, dando condições para aumentar 
a produção e acabar com um grande gargalo 
para o acesso deles a linhas de crédito como 
as do Plano Safra e do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). 

De acordo com o superintendente de As- 
sentamentos e Agricultura Familiar da Se- 
cretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, 
Marcelo Gualberto Caldeira, o Tocantins conta 
hoje com R$ 210 milhões do Plano Safra dis- 
poníveis para o financiamento da agricultura 
familiar. Oferecendo taxas mais baixas e maior 
facilidade de acesso, a meta é abranger mais 
agricultores com os financiamentos do gover- 
no federal. Com as mudanças na regra, os pe- 
quenos agricultores, que antes tinham limite de 
empréstimo de até R$ 80 mil, com taxas de 4% 
ao ano, hoje podem pegar até R$ 100 mil com 
taxas de 3,5% a.a. Para quem pretende pegar 
valores mais baixos, as taxas de juros junto a 
instituições financeiras são ainda mais atraen- 
tes. Até R$ 10 mil a 1,5% ao ano; entre R$ 10 
mil e R$ 30 mil os juros são de 3% e acima de 
R$ 30 mil. 3,5% a.a. 

"É importante ressaltar que a grande mu- 
dança foi, sobretudo, na maior capacitação 
para ter acesso a essa linha de crédito e orien- 
tar os produtores para a aplicação responsável 
desse crédito para evitar a inadimplência. Não 
adianta simplesmente dar o crédito se ele não 
estiver atrelado a outras políticas", explicou o 
superintendente da Seagro. Caldeira reforçou 
que o atraso ou o não pagamento das parcelas 
dos empréstimos são fatores preponderantes 
para que o pequeno agricultor tenha novo finan- 
ciamento negado. 

Pró- Município e PAM 
Além de incentivo ao acesso a linhas de 

crédito, o Governo do Estado vem investindo 
na automação das lavouras da agricultura fa- 
miliar através do maquinário agrícola que está 

Governo tem trabalhado para fortalecer o setor 

sendo entregue em diversos municípios do To- 
cantins, através do Programa Pró-Município. 
Ao todo. estão sendo entregues cerca de 1.200 
kits agrícolas compostos por tratores agrícolas, 
grades aradores, pulverizadores, plantadeiras, 
roçadeiras, perfuradores e caminhões para car- 
regamento de calcário. 

Outro ponto forte elencado por Marcelo 
Caldeira foi o Programa de Assistência aos 
Municípios (PAM), que já restaurou 8 mil Km 
de estradas vicinais em todas as regiões do 
Tocantins. De acordo com ele, a estruturação 
da malha viária entre os municípios e as zonas 
rurais é importante para auxiliar no escoamento 
da produção desses agricultores familiares, que 
conseguem fazer chegar seus produtos até a 
sede das cidades. "Você viabilizar uma cadeia 
produtiva é você dar condições para que os 
agricultores escoem suas produções", explicou. 

Outros programas 
Dar condições para iniciar a produção até 

a fase final de escoamento do que foi produzi- 
do. Para fechar o ciclo de desenvolvimento da 
agricultura familiar no Tocantins, o governo ofe- 
rece ainda subsídios para que essas famílias 
do campo consigam vender o que produzem e 
consigam dar o retomo esperado aos investi- 
mentos feitos. Programas como o de Aquisição 
de Alimentos (PAA) e o de Alimentação Escolar 
são importantes ferramentas para que a agri- 
cultura familiar fortaleça suas atividades. "É um 
conjunto de ações que se integram para me- 
lhorar a vida da agricultura familiar", finalizou 
Marcelo Caldeira. 

Vigilância Sanitária de Imperatriz 

realiza capacitações de treinamento 

A programação segue até o dia 22 

Welbert Queiroz 

A Superintendência de Vigilância Sanitá- 
ria (Suvisa) realiza durante esta semana ca- 
pacitações e projetos em Imperatriz. O objeti- 
vo é qualificar e atualizar o conhecimento dos 
profissionais na área das ações de vigilância 
sanitária, bem como esclarecer as dúvidas 
pertinentes à prática de inspeção sanitária. 

"Nós estamos a semana inteira na cidade 
realizando vários projetos do estado, como 
esta ação de capacitação de vigilância sani- 
tária que vai até sexta-feira. Estamos ainda 
realizando projetos com apresentação digital 
nas escolas para crianças do ensino funda- 
mental", afirma Letícia Carneiro Silva, chefe 
do Núcleo de Comunicação e Educação da 
Superintendência de Vigilância Sanitária. 

Medicamentos, alimentos, licenciamento 
sanitário, Sistema Nacional de Informação 
em Vigilância Sanitária e uso de Comuni- 
cação em Vigilância Sanitária são os temas 
debatidos durante a semana. "Hoje realiza- 

remos uma visita itinerante, um projeto que 
serve como um canal de interação com a 
sociedade. Essa será uma ação de visitação 
nos comércios e, à noite, nos bares e restau- 
rantes da cidade", afirma Letícia Silva. 

"Esta capacitação vai servir para ampliar 
os conhecimentos de nossos funcionários 
novatos, esclarecendo, por exemplo, como 
se deve fazer uma inspeção sanitária. É 
também uma oportunidade para os profissio- 
nais se aperfeiçoarem, tirando suas dúvidas 
quanto aos procedimentos", observou Dinal- 
dete Marques, coordenadora da Vigilância 
Sanitária de Imperatriz. 

A programação será encerrada em de- 
zembro, sendo que já foram realizadas 9 
capacitações. "Queremos ainda alertar a 
população, caso tiverem alguma dúvida ou 
algum esclarecimento a respeito do papel 
da Vigilância Sanitária, que nos procure na 
Praça da Bíblia hoje, a partir das 17h. onde 
estaremos disponíveis até as 22h", conclui 
Letícia Silva. 

Pela primeira vez, vítimas da Ditadura Militar da região são ouvidas oficialmente pelo Estado 

Janaina Am o rim 

Pela primeira vez, o líder camponês Ma- 
noel da Conceição - torturado durante a Di- 
tadura Militar - foi ouvido oficialmente pelo 
Estado. Assim como ele, outras pessoas da 
região que foram vítimas ou testemunharam 
a violência durante o regime político relata- 
ram suas histórias para a Comissão Nacional 
da Verdade (CNV). Os integrantes da Comis- 
são estiveram em Imperatriz no sábado (16) 
e domingo (17) e os depoimentos foram colhi- 
dos na Universidade Estadual do Maranhão. 

Durante o período de Ditadura Militar 
(1964 até 1985), muitos episódios foram omiti- 
dos ou camuflados para esconder as torturas 
promovidas pelo Estado a quem se posiciona- 

va contra o regime, por isso um dos objetivos 
da CNV é identificar as violações, vítimas e 
autores e solicitar possíveis reparos, como a 
modificação em certidões de óbitos. O traba- 
lho começou há cerca de um ano e já foram 
coletados mais de 268 depoimentos. 

No Maranhão, duas audiências públicas já 
foram realizadas e vários nomes foram levan- 
tados para serem ouvidos pela CNV. A pers- 
pectiva é que até o final do ano o relatório da 
Comissão do Maranhão seja apresentado e 
encaminhado à Nacional. "Os resultados se- 
rão divulgados pela Comissão Nacional e vão 
compor a história oficial do nosso país", acres- 
centou o presidente da Comissão Parlamen- 
tar da Verdade no Maranhão, Bira do Pindaré. 

Para o coordenador do Grupo de Traba- 

lho sobre Igrejas da CNV e uma das vitimas 
do militarismo, Anivaldo Padilha, as ações da 
Comissão são importantes para devolver á 
população do país a história "sonegada" no 
período ditatorial. "Para mim, isso é um res- 
gate da dignidade pessoal, mas para a socie- 
dade é muito mais. Isso não tem a ver só com 
o passado. Grandes problemas sociais que 
vivemos hoje são decorrentes da Ditadura 
Militar, e sem conhecer o que herdamos des- 
se período não vamos conseguir construir 
um futuro mais democrático", argumentou o 
coordenador. 

A pesquisadora da CNV, Maria Rita Kehl, 
defende que a maioria dos agentes do regime 
já estão mortos, mas os trabalhos realizados 
ajudam para que haja uma condenação, mes- 

mo que simbólica. Para ela, uma das maio- 
res dificuldades enfrentadas é a ausência de 
documentos provando os momentos de sofri- 
mento, principalmente de índios e campone- 
ses, e por isso o testemunho das vítimas é tão 
importante para o resgate histórico. 

Segundo Kehl, a perspectiva do seu tra- 
balho é a mobilização da sociedade para 
exigir o fim da impunidade dos criminosos 
no campo. "Os camponeses continuam sen- 
do expulsos. Os índios são considerados 
obstáculos, atraso ao desenvolvimento. Isso 
mostra o quanto a idéia de progresso é atra- 
sada no Brasil". A pesquisadora defende que 
questões agrárias sempre sofreram com as 
relações de imposição de poderes, seja polí- 
tico ou econômico. 
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MÃOS AO ALTO LIVE 

Para a galera que curte um bom pop rock, o restaurante Malagueta abriu as portas para que os 
fãs da Banda Assalto pudessem desfrutar de muita música boa e da qualidade dos músicos, que 
são a nova promessa da noite de Imperatriz. O evento foi iniciado pelo Dj Raphael Pinto e. com 
um repertório altamente para cima e dinâmico, a banda comandou a noite levando amigos e fãs 
ao delírio. 

Fotos: David Muniz 
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Banda Assalto em ação Banda Assalto Alysson Fer, Eliseu Torres e C/és/o Naldolph 
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Celulares - Informática & Eletro-eletrônicos 

Michel Nogueira, Cynara Rocha, Thatiane Martins e Calque 
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Farmacias de Plantão 

DROCRIA ECONÔMICA (AV.CETÜLIO VARGAS, 1760-CENTRO) 
DROGARIA SANTA CRUZ li (RUA PADRE CÍCERO, 431-SANTA RITA) 

DROGARIA LIENA FARMA (RUA PERNAMBUCO, 1293-NOVA IMP) 
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Respostas desta cruzadinha na próxima edição 
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piadas 

Mudar de Vida 

A bichinha vai ao psicólogo dizendo que quer mudar de vida. 

— O que o levou a escolher esse tipo de vida? — pergunta-lhe o psicólogo. 
— Não foi eu quem escolheu! Fui forçado a isso! Quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, estava 

brincando no jardim lá de casa, quando o meu primo veio por trás, me agarrou e abusou de mim 
ali mesmo! Foi um horror! 

— Mas você não poderia ter escapado? Não tentou correr? 
— Tentar eu tentei, mas de salto alto e saia justa, cadê velocidade? 

   • • 
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Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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Respostas deste ca;a-palavras na próxima edição 
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□ NOVELAS 

Malhaçâo 
Globo, 17h45 - Anita não deixa que Antônio a beije. Anita 
ouve Ronaldo e Vera falando sobre a dificuldade finan- 
ceira e decide ir até a Barra. Cláudio procura Sidney e 
os dois desabafam sobre suas vidas. Paulino apoia Luiza 
contra o homem responsável pela falência de sua família, 
sem saber que se trata de Caetano. Vera recebe uma en- 
comenda de bolo para uma atriz famosa. Abelardo avisa 
a Caetano sobre um processo contra ele. Vera é entrevis- 
tada na festa de casamento da atriz para quem fez o bolo. 
Sidney se impõe contra as ofensas de Maura e Zelândia 
aprova. Anita e Sofia quitam a conta do hospital e lá des- 
cobrem a verdade sobre a gravidez de Meg. Sidney veste 
uma saia para ir ao colégio. Sofia revela para a família 
que Meg nunca esteve grávida. 

Joia Rara 
Globo, 18h15 - Volpina confessa ao delegado tudo o que 
viu na noite em que foi planejado o atentado contra Mun- 
do. Amélia teme que Pérola se afaste dela se Ernest for 

incriminado. Valter diz a Volpina que não vai mais prote- 
gê-la. Manfred destrata Davi ao vê-lo com Aurora. Fabrí- 
cio acolhe Volpina, a pedido de Mundo. Ernest maltrata 
os amigos de Pérola. Amélia pede aos monges que fi- 
quem perto de Pérola para protegê-la. Valter e Ernest são 
intimados a comparecer à delegacia. 

ATENÇÃO: OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO 
SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO 
DAS NOVELAS. 

Além do Horizonte 
Globo, 19h30 - Marlon e Paulinha ficam encantados com 
LC. Lili fica confusa com as palavras de Líder Jorge. 
William tenta falar com Lili, mas estranha seu comporta- 
mento. Marlon questiona LC sobre Tereza, e Paulinha o 
repreende. William desconfia de Rafa. Heloísa conversa 
com Marcelo sobre Lili. Guto entrega a William seus do- 
cumentos falsos. Assis leva Marlon e Paulinha para co- 
nhecerem a Comunidade. Kléber manda Matias investigar 

Edu. Olívia concorda que André procure Lili. Edu ameaça 
Rita ao perceber ela ouvindo sua conversa telefônica. Lili 
termina seu noivado. Flávio tenta animar Julia para ir à 
festa de seus amigos do colégio. Marcelo finge estar bem 
com o rompimento do noivado. Marlon encontra Tereza. 
André avisa a Lili que a investigação do sumiço de seu pai 
pode ser perigosa. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Félix se desespera. Pilar manda que Ma- 
ciel e Wagner o mantenham afastado de seu quarto. Jo- 
nathan apoia Félix. Pilar sofre por causa do filho. Aline 
fica decepcionada quando César decide guardar sua pro- 
curação no cofre. Amarilys faz a cabeça de Eron contra 
Niko. Bruno acusa César de ter armado para ficar com a 
presidência do hospital, e Paloma o contraria. Pilar conta 
para Herbert o que seu filho fez com Paulinha, e Ordália 
ouve a conversa. Maciel tenta consolar Pilar, mas ela o 
repele. Félix descobre que seu cartão de crédito foi blo- 
queado. 

CDF^C=)SC=C=DF3CD 

Áries 21-03/19-04 
Você é pega de surpresa por situações que lhe 
tiram da zona de conforto, lhe colocando diante 
de questões complicadas. Lua, Mercúrio e Plu- 
tão aspectados lhe aconselha a aproveitar as cir- 
cunstâncias, abrindo-se para o novo! 

b Touro 20-04/20-05 
Você resiste às mudanças ao seu redor, mesmo 
quando elas não lhe influenciam diretamente. A 
Lua, em sua área de comunicação, se aspecta 
com Mercúrio e Plulâo, alertando que ao se iso- 
lar-se você pode perder grandes oportunidades. 

H Gêmeos 21-05/21-06 
Seja objetiva ao lidar com as tarefas da vida prática, 
pois a Lua entra hoje em sua área material e se as- 
pecta com Mercúrio e Plutâo. Não duvide de sua ha- 
bilidade para refazer-se das perdas. Sua força brota 
das dificuldades! 

S2 Câncer 22-06/22-07 
Os desgastes da rotina pedem transformações em 
seu convívio. A Lua entra em seu signo e se opõe a 
Plutão, lhe aconselhando a renovar relações e laços. 
O trígono com Mercúrio favorece atividades em gru- 
po de cunho intelectual! 

«íl Leão 23-07 / 22-08 
Esteja mais atenta ao seu corpo, pois a entrada da 
Lua em sua área de crise e sua oposição a Plutão 
alertam que o estresse pode lhe deixar exaurida, Di- 
minua o ritmo no trabalho e procure parar um pouco 
para descansar! 

TR? Virgem 23-08/22-09 
A falta de afinidade com as pessoas a sua volta pre- 
judica a vida social, neste dia em que Lua e Plutão 
se opõem. Lua e Mercúrio harmonizados lhe incen- 
tivam a buscar companhias que compartilhem os 
mesmos interesses que você! 

^ Libra 23-09/22-10 
Ser tirada de sua zona de conforto pode lhe deixar 
insegura, neste dia em que Lua e Plutão se opõem. 
Otrigono Lua-Mercúrio lhe aconselha a usar seu po- 
der empreendedor e intelecto para agir de maneira 
direta e prática! 

% Escorpião 23-10/21-11 
A harmonia Lua-Mercúrio lhe incentiva a estudar 
e a buscar atividades mais introspectivas, Mas 
a desarmonia Lua-Plutão indica a falta de apoio 
dos outros, e lhe pede uma atitude diplomática 
ao encarar tal situação! 

y Sagitário 22-11/21-12 
Um momento de renovação é trazido pela entrada 
da Lua em sua oitava casa e pelos seus aspectos 
com Mercúrio e Plutão. Encare de frente suas fra- 
quezas e as questões que dificultam sua habilidade 
para realizar o que é preciso! 

V? Capricórnio 22-12/19-01 
Os aspectos entre Lua, Mercúrio e Plutão indicam 
que nem só de qualidades são feitas as pessoas. 
Seja mais humana e compreensiva ao lidar com as 
fraquezas alheias, buscando a verdade e libertando- 
-se das ilusões! 

^Aquário 20-01 /18-02 
Você tende a se sentir insatisfeita com seus cami- 
nhos de vida, neste período em que a Lua passa 
por sua sexta casa e forma aspectos com Mercúrio e 
Plutão. Não se foque nas dificuldades, mas sim nas 
possíveis soluções! 

K Peixes 19-02/20-03 
Expanda os horizontes! O trígono Lua-Mercúrio 
indica que grandes revelações podem acontecer 
quando você se permite sair da zona de conforto. 
A tensão Lua-Plutão lhe aconselha a ser discreta, 
evitando expor suas descobertas. 
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Nosa lança foguete que levará a Marte cápsula de estudos sobre a mudança do clima 

Foguete Missão 
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Agência Espacial 
Norte-Americana (Nasa) 
lançou o foguete Atlas 
5, que levará até Marte 
a cápsula de estudos 
Maven. A cápsula per- 
manecerá dez meses 
em solo marciano para 
estudar as mudanças 
climáticas do planeta. 
Seu nome é a sigla da denominação em inglês para Evolução 
Atmosférica e Volátil de Marte. 
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A missão não tripulada levará dez meses para chegar ao seu 
destino em uma jornada de 700 milhões de quilômetros. O objetivo 
é coletar dados que permitam dizer como Marte se transformou no 
deserto frio que é hoje e explicar como o clima mudou devido à 
perda de gases atmosféricos. Até agora, as pesquisas indicam que 
Marte foi um planeta com água. mas a influência do Sol e de outros 
fatores fizeram com que não exista mais água no planeta. A Maven 
faz parte da segunda missão da Nasa para Marte, mas a primeira 
nave espacial dedicada a explorar e compreender a atmosfera su- 
perior do Planeta Vermelho. A sonda investigará como a perda da 
atmosfera de Marte determinou a história do ciclo da água sobre a 
sua superfície. 

Pesquisa mostra que empresa de alto crescimento paga salário menor 

Pesquisa Empresas 
A terceira edição da pesquisa Estatísticas do Empreendedorismo, 

referente a 2011, que foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geogra- 
fia e Estatística (IBGE), mostra que as empresas de alto crescimento 
(EAC) pagam, em geral, um salário médio menor que a das demais 
empresas de economia. Em 2011, o salário médio das empresas ati- 
vas com dez ou mais empregados foi 3.1 salários mínimos ao mês. 
Nas empresas de alto crescimento total (EAC total) foi 2,7 salários, 
enquanto nas empresas de alto crescimento orgânico (EAC orgânico) a 
média foi 2,4 salários. "Eu tenho, geralmente, um salário menor", disse 
o economista Cristiano Santos, coordenador da pesquisa. A maior dife- 
rença entre o salário médio mensal pago pelas empresas ativas - seis 
salários mínimos mensais - em comparação às EACs orgânico - 2,3 
salários/mês -, da ordem de 164,3%, foi observada na atividade de 
administração pública, defesa e seguridade social, informa a pesquisa. 

Segundo o IBGE, considera-se como empresa de alto crescimento 
aquela que tem dez ou mais assalariados e que apresenta crescimen- 
to médio do seu pessoal ocupado assalariado de, pelo menos, 20% 
nos três anos anteriores. Já a empresa de alto crescimento orgânico 
é aquela em que o aumento do seu pessoal assalariado se deve a no- 
vas contratações no período de observação, enquanto uma empresa 
de alto crescimento externo deve o alto crescimento de seu pessoal 
assalariado a mudanças estruturais, como operações de cisão, fusão 
e incorporação. As empresas de alto crescimento total são a soma das 
EAC orgânico e EAC externo. 

Estudo 

Proporção 
A mesma relação é observada em termos de proporção de empre- 

gados do sexo feminino, destacou Santos. Embora tenha sido registrado 
aumento na participação de mulheres nas empresas de alto crescimento 
total, essas empresas empregam menos mulheres que a média de todas 
as empresas do Brasil. "As empresas que estão crescendo muito estão 
pagando um pouco menos que a maioria e estão contratando menos 
mulheres". Nas EAC total, o número de mulheres ocupadas foi, em mé- 
dia, 33%, em 2011. Para as empresas ativas no geral, com dez ou mais 
empregados, a média de mulheres se elevou para 34,9%. 

O estudo do IBGE revela, ainda, que as EAC total têm 9,9% de 
empregados com nível superior completo, enquanto nas EAC orgânico 
esse número cai para 8,4% e sobe para 11% entre as empresas ativas 
da economia. Isso tem uma razão, informou Cristiano Santos. "É mais 
ou menos o mesmo motivo de o salário ser mais baixo e haver contrata- 
ção menor de mulheres. O que acontece é que as empresas que estão 
crescendo no Brasil estão promovendo esse crescimento através do 
pagamento de um salário menor e também contratando gente menos 
qualificada". Outro dado importante é que as empresas de alto cres- 
cimento que continuaram crescendo entre 2008 e 2011 apresentaram 
uma expansão contínua do pessoal ocupado assalariado igual ou su- 
perior a 20% em todo o período. "É um grupo muito pequeno, mas que 
está acelerando [o crescimento]". 

Crescimento 
Nesse caso estão 1.931 EAC que representaram, em 2011, 5,6% das empresas de alto crescimento em 2008. "São bem relevantes mesmo", 

disse. Essas 1.931 EAC ocupavam, em 2011, 976.670 pessoas assalariadas, o que eqüivalia a 19% do total do pessoal ocupado assalariado e 
pagavam R$ 2,2 bilhões em salários e outras remunerações (23% do total). O salário médio mensal pago por essa parcela de EAC correspondia 
a 3,2 mínimos, superando o salário médio das EAC total (2,7 salários/mês). 

Aumenta a inadimplência dos consumidores em outubro 

Inadimplência 
A inadimplência do consumidor registrou crescimento de 3,7% 

em outubro, na comparação ao mês anterior, de acordo com pes- 
quisa divulgada na segunda-feira (18) pela empresa de consultoria 
Serasa Experian. É a primeira alta após quatro quedas consecuti- 
vas - 2,8% em setembro; 5,5% em agosto; 3.5% em julho; e 4% em 
junho. Porém, quando comparado a outubro de 2012, foi registrada 
retração de 11,9%. O acumulado do ano também apresentou que- 
da: 0,6% na comparação aos dez primeiros meses do ano passado. 

Dívidas 
Segundo os economistas da Serasa, devido a fatores sazonais, como 

o Dia da Criança e o maior número de dias úteis em relação a setembro 
- 22 e 21, respectivamente -, os consumidores foram mais inadimplentes 
em outubro. Isso, no entanto, não pode ser interpretado como reversão do 
cenário de recuos consecutivos. As dividas não bancárias, que incluem 
cartões de crédito, financeiras e prestadoras de serviços de água, luz, te- 
lefone e outros, tiveram maior responsabilidade pela alta na inadimplência, 
contribuindo com 2,2 pontos percentuais e variação positiva de 5.1%. 

Bancos 
A inadimplência com bancos de 0,4 ponto percentual, títulos protestados de 0,2 ponto percentual, e cheques sem fundo e de 0,8 ponto 

percentual também tiveram variação positiva, respectivamente de 0,9%; de 16,8%; e de 10,6%. O valor médio dos cheques serri fundos 
aumentou 8,5% de janeiro até outubro, na comparação com 2012, passando de R$ 1.515,84 para R$ 1.645,11. As dívidas bancárias 
subiram 2% no mesmo período (de R$ 1.298,88 para R$ 1.324,47). Já as dívidas não bancárias (R$ 315,22) e os títulos protestados (R$ 
1.399,15) apresentaram, no acumulado do ano, queda de 6,5% e 4,2%, respectivamente. 

Feriado da Próclamação da República registra 2,2 mil acidentes com 101 mortes 

Operação 
Operação Proclamação da República feita pela Policia Rodoviária 

Federal (PFR) no feriado prolongado de 15 de novembro constatou 
que o número de acidentes nas rodovias do país diminuiu. Na compa- 
ração com a Semana Santa, o número de acidentes diminuiu 12%, o 
número de mortos, 21% e o de feridos, 20%. Foram registrados 2.269 
acidentes, com 101 mortos, contra 2.451 acidentes na Semana Santa, 
quando se registrou o número de 121 mortes. A operação ocorreu entre 
Oh de quinta e a meia-noite de domingo. 

Registros 
Foram registrados 86 acidentes com mortes, sendo 24 deles com 

motocicletas (25 mortes em acidentes com motos). Os estados com 
mais acidentes fatais foram Minas Gerais (10), Goiás (9) e Bahia (7). 
No geral, Minas Gerais também liderou o ranking de mortes (17) nes- 
se feriado, seguido por Goiás com 11 e Bahia com 9. De acordo com a 
PRF, foram fiscalizados excessos de velocidade, ultrapassagens proi- 
bidas, embriaguez ao volante, motocicletas, trânsito pelo acostamen- 
to, além do uso do cinto de segurança e da cadeirinha para bebês. 

Álcool 
A operação resultou em 119.198 veículos abordados e 99.263 pessoas fiscalizadas. Foram aplicados 29,5 mil testes de alcoolemia com resul- 

tados positivos para 690 motoristas, que receberam multa e tiveram a carteira de habilitação recolhida. Desses motoristas flagrados alcoolizados. 
196 foram presos por apresentar índice igual ou superior a 0,3 miligramas por litro (mg/l) de álcool, por ar expelido dos pulmões. Durante os quatro 
dias de operação, não foram registrados acidentes com grande número de vítimas. Apenas um acidente que deixou cinco mortos foi registrado 
durante toda a operação, uma colisão frontal entre um caminhão e uma caminhonete, em Minas Gerais, na sexta-feira. 
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Saúde e 

ESTUDO ASSOCIA USO DE 
ANTICONCEPCIONAIS A RISCO 

MAIOR DE GLAUCOMA 

As mulheres que tomam an- 
ticoncepcionais orais durante 
mais de três anos correm duas 
vezes mais riscos de desenvol- 
ver glaucoma do que aquelas 
que não fazem uso da pílula, 
alertou um estudo divulgado 
nessa segunda-feira (18), nos 
Estados Unidos. 

O aumento do risco foi seme- 
lhante, independentemente do 
tipo de anticoncepcionais orais 
ingeridos, afirmou o professor 
de oftalmologia Shan Lin, da 
Universidade da Califórnia em 
San Francisco, autor principal do 
estudo realizado com 3.406 mu- 
lheres maiores de 40 anos entre 
2005 e 2009. 

"Este estudo deve fomentar 
mais pesquisas para estabelecer 
a relação causai entre a ingestão 
de anticoncepcionais orais e o 
glaucoma. Por enquanto, as mu- 
lheres que tomaram anticoncep- 
cionais orais durante três anos 
ou mais devem fazer um exame 
de glaucoma e consultar periodi- 
camente um oftalmologista, so- 
bretudo se tiverem outros fatores 
de risco existentes", explicou. 

Uma das principais causas 
da cegueira, o glaucoma afeta 
cerca de 1% da população maior 
de 40 anos. Esta doença crôni- 
ca é causada pela destruição 
progressiva das fibras do nervo 
óptico devido a vários fatores, 
entre os quais o mais comum é 
um aumento anormal da pressão 
intraocular (PIO). 

Embora este estudo não te- 
nha chegado a estabelecer uma 
relação de casualidade entre a 
pílula e o glaucoma, pesquisas 
anteriores demonstraram que o 
estrogênio, hormônio sexual fe- 
minino, pode ter um papel signifi- 
cativo no desenvolvimento desta 
doença. 

O glaucoma é incurável, mas 
por meio de um tratamento pre- 
coce, com freqüência pode ser 
controlado com medicamentos 
ou com uma cirurgia para es- 
tabilizar a destruição do nervo 
óptico. 
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Jayme fecha último treino do Fia 

& 

Jogadores do Flamengo descansam após o treino no Olímpico antes da final da Copa do Brasil 

O Flamengo finalizou sua preparação para 
a primeira partida da final da Copa do 
Brasil com um trabalho parcialmente fe- 

chado à imprensa no estádio Olímpico, em Por- 
to Alegre. O técnico Jayme de Almeida realizou 
um trabalho por 1h20m sem a presença de jor- 
nalistas, e estes só puderam entrar quando os 
jogadores já treinavam cobranças de pênaltis e 
falta. A maioria dos titulares descansava no ban- 
co de reservas da antiga casa do Grêmio, que 
passa por processo de demolição e serviu de 
base para o Rubro-Negro desde segunda-feira. 

Como já havia acontecido na véspera, al- 
guns torcedores marcaram presença para dar 
apoio ao time no momento decisivo. Alguns 
jogadores distribuíram autógrafos. A equipe se- 
guiu na tarde de ontem, terça-feira, para Curi- 
tiba, onde começa a decidir a Copa do Brasil 
com o Atlético-PR, às 21h50m (de Brasília), no 
estádio Durival Britto. 

O Flamengo deve ir a campo com Paulo Vic- 
tor (Felipe), Léo Moura, Chicão, Wallace e An- 
dré Santos: Amaral, Luiz Antonio, Elias e Carlos 
Eduardo: Paulinho e Hernane. 

Paulo Baier e Deivid retornam 

ao Atlético-PR na 6a 
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Após ser poupado no sábado, o mela Paulo Baler volta ao time titular do Atlético-PR na 4* 

O técnico Vagner Mancini tem o Atlético- 
-PR praticamente definido para o duelo dian- 
te do Flamengo, nesta quarta-feira (20), pelo 
jogo de ida da Copa do Brasil. Paulo Baier e 
Deivid, que não estiveram em campo na go- 
leada sofrida pelo Botafogo pelo Brasileiro, 
estão confirmados. 

O veterano meia acabou sendo poupa- 
do do confronto diante dos botafoguenses. 
A idéia da comissão técnica era preservá-lo 
para o compromisso decisivo desta quarta. Já 
Deivid cumpriu suspensão automática e retor- 
na à equipe. 

Por outro lado, o lateral esquerdo Pedro 
Botelho ainda é dúvida. O jogador estava em 

fase final de recuperação de uma lesão na 
coxa e não sabe se estará em campo. Caso 
continue vetado, Juninho permanece em seu 
lugar. 

Bruno Silva e Roger, que já atuaram por 
outras equipes na Copa do Brasil, não podem 
ser relacionados, assim como Léo, que cum- 
pre suspensão - Jonas entra em seu lugar. 
Zezinho e João Paulo disputam uma vaga no 
meio atleticano. 

Diante disso, o Atlético-PR deverá entrar 
em campo com a seguinte formação: Wever- 
ton; Jonas, Manoel, Luiz Alberto e Juninho; 
Deivid, João Paulo, Éverton e Paulo Baier; 
Marcelo e Ederson. 

Paulo César Oliveira e Yuaden serão os 

árbitros das finais da Copa do Brasil 

A decisão da Copa do Brasil, entre Fla- 
mengo e Atlético-PR, já tem arbitragem defi- 
nida. Na manhã dessa segunda-feira (18), a 
CBF sorteou em sua sede. no Rio de Janei- 
ro, o trio responsável por cada jogo. Paulo 
César Oliveira (SP) comandará o apito nes- 
ta quarta-feira, às 21h50m, na Vila Capane- 
ma, auxiliado por Altemir Haussman (RS) e 
Alessandro Rocha Matos (BA). 

Já na finalíssima, no dia 27, no Maraca- 
nã, Leandro Vuaden (RS) foi o escolhido. 
Ele estará ao lado de Emerson Carvalho 
(SP) e Marcelo Van Gasse (SP). 

Romarinho detona crise e entrega 

cachaceiros do Timão: 'Todos saiam' 

: 

Romarinho está há quase trés meses sem marcar gols 

A situação não está fácil para Romarinho, 
nem para o Corinthians. O Timão viu sua 
chance de disputar a Libertadores ir embora 
e grande parte da responsabilidade vem dos 
jogadores que não estão apresentando o de- 
sempenho esperado. Talvez, o maior exem- 
plo disto seja o próprio meia-atacante. 

Há quase três meses sem marcar, Ro- 
marinho nem parece o mesmo jogador que 
já foi chamado de "carrasco do Palmeiras" e 
que fez a Bombonera ficar calada ao marcar 
um belo gol na final da Libertadores. A torci- 
da atribui o mau desempenho ás constantes 
baladas e extravagâncias do jogador. 

Em entrevista ao jornal Lance, Romari- 
nho abriu o jogo e afirmou que bebia, mas 
"que isso foi há muito tempo". 

"Isso [de sair de balada e beber] foi há 
muito tempo, na época em que a agente 

estava bem, ganhando jogos, títulos. Todo 
mundo saia, não era só eu", contou o joga- 
dor. Ele disse ainda que neste ano os joga- 
dores não estão mais fazendo isso e que 
a torcida "está levando em conta coisas do 
passado". 

"Eu não vou colocar a cara na rua com o 
time nessa situação, numa fase dessa. Como 
eu disse, é momento de trabalhar. Mas acho 
que a torcida pode cobrar o que quiser. Eles 
pagam ingressos, podem reclamar", disse. 

Mesmo com a seca de gols, Romarinho 
ainda é o segundo jogador que mais atuou 
pelo Timão neste ano, cerca de 65 jogos, 
atrás apenas de Gil, que tem 67. 

"A gente vai dar o máximo, até pelo Tite. 
Temos que fazer de tudo também para ser 
uma boa despedida. Pelo que ele fez pelo 
Corinthians, por nós jogadores", conclui. 
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